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EDITAL Df LICITAÇÁO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - N'O2I/2020

PROCESSO ADM INISTRATIVO N" 202002006

(Controlaçiit, de empresa paro fornecimento parcelodo de Formtlados, mistura para a Merendo
Escolar), aravés do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, d*inados ao otenümenb do
Secrek ia de Edacaçõo do Município tlo Municipio tk São Rernanlo - MA).

ABERTLTRA: l8 de março de 2020, às 09:00 horas.

Sala da Comissão Permanente de Licitação Situada Pça Bemardo Coelho de Almeida 862- Centro - São

Bernardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado
pela Portaria 003 de 03 de janeiro de 2020, torna público, para coúecimento dos interessados, que se

encontra aberto processo licitatório, na modalidade PREGÀO PRESENCIAL SRP PARA REGISTRO
DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO UNITÁRfO. o referido Pregào será regido pela Lei n' l0 520, de 17

de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto no 3.555, de 08 de ago§o de 2000, alterado pelos Decretos
n' 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e IÉi Complementar rf. 12312006 e pela Lei no 8.666, de 2l de
junho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas condições e exigências estab€lecidas neste edital.

Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de húilitaçao, a proposta

de preços (envelope l) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço

acimâ citado, ate às 09:00 horas do dia l8 de março de 2020, ou no primeiro dia útil subseqüente, na

hipótese de não haver expediente naquela dat4 ocasião em que se dará inicio ao credenciamento dos
licitantes e aos demais procedimentos pertinentes

I _ DO OBIETo

L I - O presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de ernpresa para fomecimento
parcelado de Formulados, mistura para a Merenda Escolar, atraves do sistema de registÍo de preços,

destinados ao atendimento da Secretaria de Educa@o do Municlpio do Municipio de São Bernardo,
Estado do Maranhão.

2 _ DOS ANEXoS

2.1 - Fazem paÍte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementares entÍe si

ANEXO I Termo de Referência,
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de Preços;

ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP
ANEXO VI - Modelo de Declaração que cumpre plensmente requisitos de habilitação;
ANEXO V - Mnuta de Contrato.

3 _ DA PÁRTICI PAÇ,4O

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituidas, do ramo de

atividade compativel com o objeto da licitação, conforme o item 6 - Anexo I - Termo de Referencia e

que se apresentâÍem, âte às 09:00 horas do dia 18 de março de 2020 a Pregoetra, em sessão pública, no
endereço constante no preâmbulo deste edital:
r) os documentos de credeÍrciamento, ern separado dos envelopes I e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habititâção para participar do presente procedimento
liciEtório, conforme modelo anexo, em separado dos envelopes l.e 2'
c) a proposta de preços (envelope I ) ;
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d) os documentos de habilitação (envelope 2)

3.2 - Não poder§o psrticipâr destr licitâção âs empresâs:

3.2.1 - Cuja falência tenha sido decÍetada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
conúrcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.2 - Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgâo da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, regido pela Lei n" 8.666/93, salvo as já
reabi litada-s

3.2.1 e vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com
empresa que venha a contraÍar empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha retÀ
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, do poder público municipal.
3.2.4 - Empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
compatível com o objeto da licitação.

4 - I)O CREDENCIAMENTO

4.1 - No local data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeir4 será realizado
o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Pars tanto, obrigatoriamente, será necessária

a apÍesentação dos seguintes documentos:

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contÍato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo evenlual
da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registÍado, em se tralando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a@es, acompaúado de

documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for repres€ntado poÍ pessoa que
estatutariamente teúa poder paÍa tal, comprovando e§a capacidade juridica;

4,1,2 - PÍocursÉo particular ou carta de credenciamento, c,om firma reconhecid4 podando ser utilizado o
modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para repÍesentar o licitante, expressmente quanto à
formulação de lances verbais e a praticâr todos os demais atos inerentes ao Pregão, acompanhad4
conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno PoÍte, mediante
apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da lnstÍução Normativa no 103 de 30

de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, exigida
somente paÍa microempresa e empres:r de pequeno porte que teúa intenção de comprovar seu

enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e

favorecido na presente ticitação, na forma do disposto na Lei Complementar no 123, de 14112/2006, COM
DATA DE EMISSAO A PARTIR DE MAIO DE 2OI I,

4.1.4 PaÍa fins de confirma$o de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuração por
instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

4.2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entÍegar o Pregoeira o documento de

credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa
atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos
envelopes "Propostâ de PÍeços" e "Documentos de Habilitação".

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte do proc€sso licitatór.io, por qualquer processo de ópia desde que autenticada por caÍtôÍio
competente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de

licitação, ou publicaçâo em órgão da imprensa oficial, observados sempte os respectilos prazos de

validade;
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4.4 - A cada licitante que participaÍ do c€rtame será permitido somente um representante para se
manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à
participação de qualquer interessado representando mais de um licitante.

4,5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a panicipação do (s)
licitante (s) no ceÍtame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como
ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se
manifestar ou interferir no desenyolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (l ou 2), o respectivo envelope será
entÍegue ao licitante que estará autorizado a âbrilo e retiÍáJ4 lacrando-o em seguid4 uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliaÍ a disputa;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposa escrit4 para
efeito de ordenação das propostâs e apuração do menor preço.

4.7 - Recomendâ-se que todos os representantes dos licitantes perÍnaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

4.t - Após o credenciamento, o Pregoeira declarará a aberlura da sessão e nôo mais serão admitidos
novos proponentes.

5 - DÁ PROPOIJTA I)E PREÇOS

5.1 A proposta de preços deverá:
5.1.1 - Ser apresentada em envelope lacrado, trazmdo em sua parte exterÍra dizeres como os seguintes:

O hegoeiru da hefeitura Municipal dc São Bernaxlo
hegiio hesencial SRP n' 021/2020
hocesso Administrativo n'. 202002006
Envelope I - PROPOSTÁ DE PREÇOS (ruão socinl ou nome comercial do licitante e endereço)

5.1.2 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser ddilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações minimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I;
c) conter a cotação de preço unitá,rio e global, em real, incluidos todos os impostos, taxas e demais
encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoajuridicamente habilitada, de aceitação tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a

nota fiscal refeÍeote a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável para efeito de
empenho da despesa e realização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Não será aceita oferta de produto com caracteristicas diferentes das indicadas no Anexo I deste
edital.
5.3 - A apresentação das pÍopostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das mndições
estabelecidas neste edital.
5.4 Os preços apresentados devem.
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, tarifas, tâxas,

fretes, seguros etc.;
c) a falta de assinatuÍa e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no
curso da sessão;

d) havendo divergência entre valoreypercentuais grafados numeÍicamente e os grafados poÍ extenso,
serão considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa juridica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal
informação, lnderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;
5.5 - 0 prazo de validade da proposa será de 60 (sessenta) dias, a partiÍ da data constante no subitem 3.1;
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5.6 - UÍna vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores,
alterações ou alternativas nas condi@eVespecifica@es estipuladas. Não serão consideradas as propostas
que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas
no subitem 14 6 e 14.7 deste edital, implicârá na desclassificação do licitante.

ó - DA EABIL TAÇÃO
O hegmim da hefeiatra Municipnl de São Bernudo
hegdo Presencial SW n' 021/2020
Processo Administrotivo n'. 2 02 002 006
Envelope 2 - HABILITAÇÃO tazão social ou nome comercial do licitante e endereço)

6.1 - Todas as licitames, inclusive as microempresas de pequeno porte, deveÍão apÍeseÍrlar a

documentação de Hâbilitação que deverá seÍ entregue em 0l (uma) via. no ENVf,LOPE N 02,
devidamente fechado e rubricado no fecho. contendo os documentos determinados no item 7.3 deste
edital.

6.2 Encerrada a etapa mmpetitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira procederá a abertua dos envelopes
contendo os documentos de habilitaSo da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua

hsbilitação ou inabiiitação.

6.3. - Relativos à habilitaçâo juídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto Õu contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documenlos de eleição de
seus administradores;
b.l) os documentos em apreço deverão estar acompaúados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e Específica da JUNTA COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constitutiyo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio,
d) - Decreto de autorização, em se tratândo de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigiÍ.
e) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

6.3.1 - R€lativos à Regulaídade Fiscal
e) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de ContÍibuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.l.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

o Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.
c.2) faz pane da prova de regularidade para com I Fazenda Estadual:

o Certidão Negativa de Debito Fiscal (CND)
. Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa.

r.3) faz pane da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à Divida Ativa do Municipio
o Certidão Negativa de Debitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN
. Alvará de Localizaçào e Funcionamentoi
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d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da proposta.
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e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimênto à ki 12.44012011 e à
Resoluçío Administrativa f l.470l20ll, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tst jus.br/certidão, atualizado o art.29, Y daLei E.666/93.

6.3,2. QUALIFICAÇÂO TÉCNICA:
â) CompÍovação de aptidão para desempeúo de atividades pertinentes e compatíveis em caÍacteristicas
com o objeto da licitação, mediante a apresentação de ateÍado fornecido por pessoa juridica de direito
público ou privado, devidamente reconhecida fnma em caftôrio e acompanhâdo de nota fiscal.
b) - apresentação de fotos da empresa: côm faixada, área intema e externq bem como caminhão baú
adequado de amrdo mm a legislação para entrega das mercadories.

6.3,3 - Relativos à qualificaçío econômico-financeira:

a). Cerridão Negativa d€ Falência e Concordâtâ expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou
de execuçâo patrimonial, emitida até 60 (sess€nta) dias ântes da dats de entrega dos envelopes,

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis exigíveis nos teÍmos da lei, que comprovem a boa
situação financeira do licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços proviúrios

f) O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular junto ao seu conselho de Classe e

s€ apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira da empresa licitante será
demonstÍada atraves de índice frnanceiro, utilizando a fórmula abaixo, cujo o resultado deverão estar de
acordo com os valores estabelecidos.

ILC= Ativo CiÍculante : 1,0

Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo à 1,0
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

f,l) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apresentados:

I - Publicados em Diário Oficial ou,
II - Publicados em jomal de grande circulação ou;
III - registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou;
IV - Por ópia do Liwo Dirário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, na

forma da IN n0 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC de 0l de agosto de
199'1, aÍ|. 6", acompaúada obrigatoriamente dos Termos de Ábemrra e de EnceÍramento- Quando for
apresentado o original do Dirírio, para cotejo pelo Pregoeira, fica dispensada a inclusão na documentação
dos seus Termos de AbeÍura e de Encerram€nto do Livro em questão.

fl2) Quando o balanço patrimonial estiveÍ encerado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação

dos documentos, poderá apresentáJo atualizado através da variação da Unidade Fiscal de Referência
(,ÍFIR) do mês do utceramento, devendo indicar a data da atualização.

f3) As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante
apÍesentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

f4) Os indices de que trala o subitem "f', item 6.3.3 serão calculados e apÍesentados pelo Licitante,
dwidamente confirmados pelo Íesponsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação
do seu nome e do número de Íegistro no Conselho Regional de Contabilidade.

f.5) Aos demais tipos societários, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentaçâo da cópia do
termo de abertura e de eocerramento do livro diário, devidamente registÍado pelo órgão de registro de
Comercio, onde é extraído o balanço patrimonial, para fins de comprovação das informações.

PR0cESs0

MODALIt)ÂiE T Ã



PM ,FOLHAN"

PROCESS 9 )C

MOOALIDADÊ 
/F

VI§TO:

PREFEITURA MUNICXPAT DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/OO01-88

g) Certidâo simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - ruCEMÀ de acordo com o art lo
do decÍeto n' 21.040/2005, para empreúrios e sociedades empresariais do Estado do Maraúão, referente
a esse âno.

h) No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, terá que apresentaÍ a ceÍtidão
simplificada da Junta comercial do Estado, sede da empresa.

h.l). Deverá conter o Selo da habilitação Profissional DHP e/ou anexar o Certificado de
Regularidade Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua validade.

h.2). Termo de abertura e encerramenlo

6.3.4 - Os licitantes fomec€dores deverão anexar no envelope de Húilitação (Documentaçâo
Complementar), declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empres4 sob as

penalidades cabiveis, de que;

a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitaÉo, na forma do Art. 32 § 20, da Lei
8.666/93 (modelo anexo)
al) No caso de micro-ernpresa e empresa de pequeno pone que, nos temos dâ LC 12312006, possuir
alguma restrição n8 documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como
ressalva, na supracitada declaração;
b) Declara que úo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condiçâo de
aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do Art. 7", XXXII, da Constituição Federal e AÍ. 27,Y, üLei
8.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que Írão existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerênci4 administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);

6.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de
ópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprenx ohcial, observados
sempre os respectivos prazos de validade; não poderão seÍ em hipótese nenhuma âutenticada por servidor
desta Comissão.

6.5 - Todos os documentos apresentados para húilitação deverão estar em nome do licitante, com o
número do CNPJ e, preferencialmente, mm endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

6.5.1 - Se o licitante for a matú, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz,
ou;

6.5.2 - Se o licitante for a írlial, todos os documentos deverão estaÍ com o número do CNPJ da filial, bem
assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante teúa o recolhimento dos

encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para

a ceÍtral izâção, ou.

6.5.3 - Se o licitante for a matriz e o fomecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser
apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

6.5.4 Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles
documentos que, pela própria natureza, foíem emitidos somente em nome da matriz;

6.6 - O não atendimenlo de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições preüstas
nos sbitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante;

7 Do PROCEDIMENTO
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7.1 - No di4 hora e local designados neste instÍumento, na presença dos interessados ou seus
representantes legais, O Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de
atendimento aos requisitos de habilitação, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e
os documentos de habilitação (envelope 2);
7.2 depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão rec€bidos pelo Pregoeira, pelo que
se recomenda que todos os interessados em participar da licitaçãô estejam no local designado 15 (quinze)
minutos antes do reêrido horário, bem como de proposlavdocumentação que não se façam acompanhar
de representante do licitante devidamente credenciado;
7.3 - Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão
abertos primeiramente os envelopes contendo as pÍopostas, ocasião em que será procedida à verificação
da conformidade das pÍopostas com os requisitos eslabelecidos neste edital, com exceçâo do preço,
desclassiÍicado-se as incompativeis;
7.4 - No curso da sessão, d€í Íe as pÍopostâs que atenderem aos requisitos do item snterior, o autoÍ da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas mm preços até tffá (dez por cento) superiores àquela poderão
fazer novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a pÍoclamação do
vencedor;
7.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palawa ao licitante,
na ordem decrescente dos preços;
7.4.2 - Dos lances ofertados não caberá rdratÂção;
7.5 - lr.ão havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os
autores das melhores proposlas, ate o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de
lances verbais);
7.6 - em seguida será dado inicio à etapa de apresentação de lanc€s verbais pelos pÍoponentes, que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes,
7.7 - O Pregoeira convidará individualmente os licitaÍrtes classificados, de forma seqüercial, a apresentar
lances vertais, a paÍtir do autor da pÍoposta classificada de maior preço e os demais, em ordem
decrescente de valor;
7.8 - A desistência em apÍesent lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das pÍopostas;
7.9 - Caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
7.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeir4 os licitantes
manifestarem seil desinteresse em apresentar novos lances;
7.1 I - Declarada encerrada a etapa mmpetitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço

apresentado, O Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 10.5 deste Edital, para em
seguid4 examinar a aceitabilidade da primeira classiÍicad4 quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a rcspeitoi
7.12 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O Pregoeira procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta,
para veriflrcação do atendimento das condições fixadas no edital;
7.13 - No caso de inabilitação do proponente que liver apresentado a melhor oferta. serão analisados os

documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim
sucessivemente, até que um licitante, dentre aqueles que participarâm da €tape de lances verbais, atenda
à condições fixadas neste edital;
7.14 - Nas situações previstas nos zubitens 7.9,7.l l e 7 13, O Pregoeira poderá negociar diretamente
com o proponente para que seja obtido preço melhor;
'1.15 Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos
licitantes sendo declarado vencedor e adjudicatrírio aquele que ocupar o primeiro lugar, sendoJhe
adjudicado o objeto do ceÍtame;
7.16 - O PÍegoeiÍa mantetá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos
de Húilitação", durante pÍazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certame).
Após, as empresas poderão retirá - los no prazo de 30 (tÍinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.
Os licitantes que não se habilitarem para ofertar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde
que não haja manifestação de interposição de recurso administrativo, ÍetiÍar seus respectivos envelopes.
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7.17 - Da Sessão Pública será lalrada ata circunstanciad4 sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos
os licitantes presentes.

E _ DO RECEBIMENTO
8.1 - De acordo com a necessidade verihcada pela Secretaria requisitante" e seguintes do Anexo I -

Termo de Referência deste Edital.
9. _ DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentôs paÍa registÍo formal de preços
relativos à presação de serviços e./ou aquisigão de bens, para coÍúÍatagões futuras da Admini«ração
Pública;
9.2 - a Ala de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de
mmpromisso para a firtura corÍÍdação, inclusive com preços, especificações técnicas, fomecedores e
órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento conyocátório e nas respectivas
propostas aduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador e todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução
do conjunto de procedimentos do presente ceÍaÍne licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura
Ata de Registro de Preços;
9.4 - órgão Participante é todo órgfu ou entidade da Administração Publicâ que paÍticipa do
procedimento licitatório para Registro de Preçoq bem como integrante da futura Ata de Registro de
Preçôs; 

.
9.5 - o Orgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a PÍefeitura Municipal de São Bernardo,
através da Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura e

publicação da respectiva Ata de Registro de Preços;
9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contÍatações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendid4 sendo

assegurado ao beneficirírio do registro a preferência de fomecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado poÍ qualquer órgão da
Administração Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão
participante do presente c€name licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador. O
quantitativo deconente das adesões à ala de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
dobÍo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços paÍa o órgão gerenciador e para
os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não paÍticipantes que, desde que

devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente;
9.9 homologado o Íesultado da licitação, a Gerência de Contralos da Prefeitura Municipal, respeitada a

ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocarâ os paÍticulares para

âssinaturâ da Ata de Registro de Preços, no prâzo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em
compromisso formal de fomecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos de
publicidade e economicidade;
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer altera$es, obedecidas às disposições contidas no art. 65,
da Lei 8.666/93.

IO - DO JUI,GÁMENTO DAS PRoPOSTAS

l0.l - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEI\4 em estrita obs€rvância do disposto no inciso
V do art. 8" do Decreto n" 3.555/2000; 10.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as

exigências e condições deste edital;
10.3 - SeÍá mnsiderada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em

primeiro lugar, as pÍopostas que, satisfazendo a todas as eígências e condiçõ€s deste edilal, apÍesente o
preço máximo aceitável pela Administração.
10.4 Havendo úsoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances
verbais, se for o caso, O Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no §
2'do artigo 45 da Lei n" 8.666/93;
10.5- Será assegurad4 como critério de desempatg preferência de conlratação para as microempresas -
ME e empresas de pequeno poÍte EPP, nos s€guintes termos:
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VISIO;

10.5.1- entende-se por empate aquelas situaçóes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 50á (cinco por cento) superiores à pmposta mais bem
classificada,
10.5.2- oconendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno poÍte mais bem classiÍicada será convocada para apresentaÍ
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos aÉs o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão;
b) não oconendo a contrúaÉo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a"
deste iterq serão convocadas as remanescentes que porveotura se enquadrem na hipótese do subitem
10.5.1, na ordem classiÍicatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empÍesas de pequeno porte
qu€ se encontrem nos intervalos estabelecido no subilem 10.5. t, será realizado sorteio entre elas para que

se identifique aquela que primeiro poderá apres«rtar rnelhor oferta;
d) na hipótese da não-contrâtação nos termos pÍevistos nê letra "a" deste item, o objeto Iicitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno poÍte;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numerico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá ese ultimo, e entÍe o valoÍ unitário e o glúal, se for o caso, prevalec:rá o valor unitário.

11 _ DO DIREITO DE PETIÇÃO

I l. I - No prazo de ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja
petiçào deverá ser dirigida O Pregoeira.
I l. L I - cabeÉ a PÍegoeira decidir sobre a petição Ío prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
ll.l.2 - acolhida a petição contra o ato convocatóÍio, será designada nova data para a realizaÉo do
certame;
1l.2 - declarado o vencedor do certame, qualqueÍ licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorÍer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de
03 (três) dias úteis para a apÍesentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que
começarão a correÍ do término do prazo do recorrente, sendoJhes assegurada vista imediata sos autosl
11.3 o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito srspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior,
PÍefeita Municipal, por intermedio do Pregoeir4 o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco)
dias úteis ou, nesse período, encaminhalo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para
apreciação e decisão, no mesmo prazo,
I1.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;
11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará o resultâdo da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a

quantidade de fornecedores.
11.6 - A falta de manifestação imediata e motivadâ do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

I2 - DO PÁGÁLíENTO

l2.l - O pagamento será efetuado nos termos do contÍato de fornecimento.
12.2 O pâgamento será feito através da funcional programática do exercicio de 2020

13. DAS PENAI-II)ÁDES

l3.l A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão
Itcará sujeita às penalidades previstas no art. 7' da Lei 10.52012002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei n'.
8.666/93. 13.2 - A recusa do adjudicatáLrio em atendeÍ qualquer convocação prevista neste instÍumento
convocatório sujeitará o mesmo as penalidades, garantida previa defesa em regular processo
administrativo, a ser conduzido pela área competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
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a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei:

13.3 - O valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela via administrativa, devendo ser
recolhida no prazo máximo de l0 (dez) dias corridos, a côntaÍ da dâta de rec€bimento da comunicação,
oq se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o
contraditório e ampla defesa;

t3.4 - o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver â propost4
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo
da citação e da ampla defes4 ficará impedido de licitar e mntrataÍ com a Administração, pelo prazo de 05
(cinco) anos, enquanto p€rdurarem os motivos determinanles da punição ou ate que seja promovida a
reabilitação perante a pÍópria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no
Cadastro de fornecedores do Municrpio,

13.5 a não-regularização da documentação, no prazo pÍevisto no subitem 6.2.1 acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas acima, sendo facultado a

Secretaria de AdministÍação da Prefeitura Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para presação do serviço ora licitado ou revogar a licitação.

13.6 Demais penalidadeísanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste

edital e/ou seus anexos estão disciplinadâs no item 9 "DAS SANÇOES", do Anexo I deste edital

14 - DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
l4.l - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à

intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicarâ o objeto licitado, que posteriormeÍrte será

submetido à homologação pela Prefeita Municipal;
l4.l.l - no caso de interposição de recurso(s), apos proferida a decisão quanto ao mesmo, a âxtoridade
incumbida da decisão adjudicará o objeto licitâdo,
14.2 - A Administração poderá revogaÍ a licitação por razões de interesse público deconente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provoca@o de terceiros, mediante paÍecer escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do artigo l8 do Decrao n" 3.555/2000;
14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem

objeção, venh4 após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem,
14.4 A panicipação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências

e condições, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no
prazo màximo de 05 (cinco) dias üteis.
14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento. poderá promover diligências objetivando esclarecer ou
complementâr a instrução do processo;
14.6 - Não serão considerados motivos paÍa desclassificação, simples omissões ou erros materiais na

proposta ou da documentação, desde que sejam inelevantes e não prejudiquem o processamento da

licitação e o entendimento da propost4 e que não firam os direitos dos demais licitantes,
14.7 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administraçâo, a finalidade e a

segurança do fomecimento dos materiais;
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos

requisitos de habilitação, bem como qualquer oulro documento pertinente à proposta de preços dentlo do
envelope de habilitação, ou vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante
que estará autorizado a abri-lo e Íetirá-la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se

encontra no recinlo, aplicando-se por analogia o disposto no subitem 4.5 acima,
14.9 - O adjudicatrírio obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou

supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § l', da Lei n'
8.666/93,
14.10 - Os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo hegoeira, que se baseará nas disposições
contidas nas legislações citadas no preâmbulo deste edital.
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14.11 - Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitaçâo:
14.12 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará

decadência do direito à contralâção, sem prejuízo das sanções previstas no item l3 acima, sendo facultado
a Administração convocaÍ os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou Íevogar a licitação.
14.13 - O extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Municipio do MA

InfoÍmações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissão
Permanente de Licitação
das 08:30 às l2:00 horas

nos horários de funcionamento da Prefeitura Munici pal de segunda a sexta-feira

São Bernardo MA. 02 de março de 2020

S A LIMA
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ANEXOI
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

I, OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresa para fomecimento de Formulados, mistura (merenda), com entrega parcelada em
cronograma fornecido pela secÍetaÍia municipal de educação, para atender os estudantes da rede
municipal de educação.

2, ruSTIFICATIVA
A presente aquisição visa o fomecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o
crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município
de São Bernardo, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem
como, condi@es de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em rulnerabilidade social, com
acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias.

3. DAS ESPECIFICAÇÔES E CRITÉBJOS DE RECEBIMENTO
3. t. As especificações constam no Anexo I deste Termo.
3.2. Entregar os produtos conforme cronograma fomecido pela SEMED, a qual formulará
periodicamente, tendo a proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do
recebimento da solicitação, para entregar o produto solicitado em cada uma das Unidades de Ensino
requisitantes.

3.3. Os formulados, mistura deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de

alimentos com câracteristica de cada produto (organolépticas, fisico-químicas, microbiológicas,
microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - AN\iISA
Ministério da Agricultura./Pecuá,ria.
3.4 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as

especifi cações minimas eúgidas abaixo
. Identificaçâo do produto;
. embalagem original e intact4
. data de fabricação,
. data de validade,
. peso líquido,
. Número do lote,
. Nome do fabricante.

4, DA QUALIFICAÇAO TECNICA
4. I . As proponentes deverão apresentar atestado(s) fomecido(s) por pessoa jurídica, de direito público ou
privado, mmprovando a aptidão para o desempenho de atividade pertinenle e compatível em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
4.2. As pÍoponentes deverão apÍesentaÍ cópia do AJvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse

requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitárie paÍa a fabricâção/produção/comercialização de

formulados, mistura .

5, DA FISCALZAÇAO
5. L A Secretaria Municipal de Etlucação, através da Nutricionista responsável de cada unidade escolar,
scrá responsável pela fiscalização do fornecimenlo dos produtos, observando todos os aspectos

estipulados (prazo de entrega local de entrega, observância acerca da quaÍidade e marca dos produtos
conúatados).
5.2. A NutÍicionistas da SEMED realizará visita de rotina no local de armazenamento/produção dos
gêneÍos a serem fornecidos pela contratad4 para supervisão das atiüdades e verificação de boas práticas

I
r]
n-
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conforme legislação sanitária ügente, podendo solicitar adequações caso necessário, estipulando prazos
para as devidas correções.
5.3. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos tecnicos da SEMED. Não serâo aceitos
produtos cujas condi@es de armazenamento e traosporte não sejam satisfatórias.

6, DA APROVAÇÁO DOS SERVIÇOS
6.1. O serviço deverá ser devidamente atestado, pela servidora da Secretaria de educação, após a
aprovação dos serviços pelas nutricionistas da unidade de ensino, sem o qual não será permitido nenhum
pagamento.
6. DA ENTREGA DOS PRODUTOS LOCAL PERIODICIDADE
6.l. Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que compõem as Regiões Administrativas
do Municipio conforme relação de endereço Anexo II.
ó.2. A Secraaria Municipal de Educação, fomecerá o cronograma de êfitreg4 que deverá ser assinada em
conjunto mm um dos (as) nutricionistas da Equipe, a qual deverá se identificar através de seu carimbo e
assinatura.
6.3 Os produtos deverâo ser entregues, de acordo com os pedidos feitos mensalmente:
6.3.1. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer
alterações.

7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal eletrônica, em até 30 (trinta) dias após a
entÍega e aceitação dos produtos, com o devido ateste de recebimento na forma descrita no ilem 6.

8, DA \'IGENCIA CONTRATUAL
E.l. A prestação dos serviços será pelo prazo de 180 (c€nto e oitenta) dias, ou até que se conclua o
pÍoc€dimento licitatório.

9. DAS OBRIGAÇÕES Oe CoNrnera.Oe
9.1. Os pÍodutos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que cômpõem cada Região
Administrativa do Municipio de São Bernardo, que serão responúveis pela conferência dos gêneros no
ato do recebimento, que informarão à SEMED eventuais inconsistências.
9.2. As despesas com transpoÍte, fretes, bem como, qualquer outra Íelacionada à entrega do produto, é de
total responsabilidade da proponente.
9.3. Todos os formulados, mistura deveÍão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse

fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substânciâ que possa acarretar lesão
fisic4 quimica ou biológica aos alimentos.

9.4. Os entregadores deverào eíar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados
(camis4 sapato, calça, crachá. bone) com hábitos de higiene satisfatóÍios (uniforme limpos, higiene
pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem adomos e unhas aparadas), conforme
boas práticas de fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de
entrega.
9.5. Caso seja detectado alguma falha no fomecimento, que esteja em desconformidade com o conúato, a

contratada deverá efetuar a troca sâtisfetoriaÍneÍÉe no prazo rnáximo de 0l (um) dia útil, apos a
noti6cação, sem prejuizo das sanções previsas.
9.7. A contratada deverá emitir relatório trimestral de venda dos formulados, mistura poÍ Unidad€
Escolar deste Municipio a ser encaminhado SEMED.
9.8. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislaçõcs pertinente.
9.9. Os formulados, mistura deverão ser entregues por Região Administrativa, diretamente nas Unidades
de Eosino da Rede Municipal em conformidade com a Autorizagão de Fomecimento emitidas, de datas,
pesos e quantidades estabelecidos pela S ecretaia Municipal de Educação.

IO, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA nâ forma estabelecida do edital e no contrato;
10.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e
recomendações da contÍstante;

,.----r'--.i_
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10.3. Fomecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora licitados,
10.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função
da prestação dos serviços.
10.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência.

I I. ESCLARECIMENTOS E INFORMÀÇÔES:
I L L Sala da Comissão Permanente de Licitação Situada Pça Bernardo Coelho de Almeida 862- Centro ,
São Bemardo-Ma.

12. FONTE DE RECURSOS:
12.1. A Secretaria Municipal de Educação com a despesa decorrente do objeto de aquisição dos
formulados, mistura mm recursos provenientes do Convênio FNDE PNAE e do Tesouro municipal.

I3, DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A panicipação de qualquer proponenle vencedor no processo implica a aceitação úcita.
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições.
Nos preços já estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais utilizados,
impostos, transportes, taxas ou outras.

PLANILHA ORçAMENTARIA

São Bernardo, 02 de março de 2020

Aprovo este termo de REFERENCIA

esus Silva de

Eliza

NR PRODUTO UND QTD VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

OI Mistura Preparada para arroz com feijão e

charque pct com 0l kg
kg

3.000 32,17
96.500.00

02 Mistura Preparada para arroz maria isabel pct
com 0l kg

kg
3 000 32,17

96.500.00

03 Mistura Preparada paÍa anoz tipo baião de
dois

kg
3 000 32.t'7

96.500.00

04 Mistura Preparada para arroz carreteiro pct
com 01 kg

kg
4.000 32,17

t28.666.67

05 Mistura Preparada para preparo alimentar a

base de leite (sabores variados) pct com 01 kg
kg

7 000 t4 55
241.850.00

06 Mistura Preparada para mingau (sabores

variados) pct com 0l kg
kg

4.000 14 §5
138.200.00

07 Mistura Preparada para risoto (sabores
variados) pct c.om 0l kg

kg
4.000 l0,tl

120.533.33

09 Mistura Preparada para sopa (sabores
variados) pct com 0l kg

kg
3.000 31,09

93.280.00

1.012.030.00

S

e

de Administração

Lima
Pregoeita
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ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT VALOR
I]NITARIO

VALOR
TOTAL

0l
02

0l

Estando de acordo com os termos do ato
mnvocatóÍio e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
proposta de dias,
com pagamento atavés do Banco
Agencia no C/C n' na
Cidade de

Cidade-UF, de de 2020

ValoÍ Total da Proposta: R$ (valor por
extenso) Prazo de Entrepa _
Nome por extenso do representante
legal RG n"

CPF,&,IFSSP
no CARIMBO E
ASSINATURA DO REPRE SENTANTE LEGAL
DA EMPRESA.

lli01[LrttoE/.\',Ç ,
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITT,]RA MTINICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA
REF, EDITAL DE LICITAÇÀO PUBLICA
MODALIDADE DE PREGÀO N' 02I/2020

_ TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a).
portador(a) do R.G n" /SSP
represenrar junto a nnereiiuna vrlnrctpel- DE SÃo BERNARDo, a fim de participar dos
trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação paÍa o Pregão
Presencial SRP N'. /2020, marcado para o dia __-_-l_____..2020, às 09:00 horas, o(a) qual tem
arnpbs poderes para represêntaÍ a empresa outorgaÍ e, formular ofenas e lances verbais, negociar preços,

declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposiçâo de recursos e praticar todos os
demais atos pertinentes ao ceÍtame. Local, __J __J _Assinatura do representante legal sob carimbo
RG: CPF: CNPJ,MF da empresa.

OBS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de procuraçâo particular.

Assinatura do RepresentanÍe Legal sob carimbo
RG:

CPF,&4F

CMJ/MF da empresa

CPF no . anos

a
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ANEXO IV

MODELO DE DECLaRAÇÃO @mpregador Pessoa Juridica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITI.JRA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO-MA,

Ref Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N". 02t12020 Tipo rrnor prcço por item

DECLARAÇAO

inscrita no CNPJ n"
sediada na no Baino

CEP _ Município/Estado por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr.(a)
Identidade n".

portador da Carteira de
SSP

abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no
Edital de Pregão Presencial SRP no. 02112020, DECLARA sob as penas da Lei, que

- E$á c;ente dâ obÍigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubrg e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso )OOüll do an. 7" da Constituição Federat e
Irciso V. Art. 27 daLei 8666193

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual
exercendo funções tecnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso Ill, do
aÍ. 9" da Lei 8666/93 e inciso X, da L€i Compl€mentaÍ n'. 04/90), inexistência de fato superveniente
impeditivo de habilitação, na forma do § 2', aÍt. 32, da Lei n'. 8666i93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno poÍle que, nos termos da LC 12312006, possuir
alguma restri@o na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como
ressalva, na supracitada declaração.

Local e data

Assinatura do Repres€ntante I-€gal sob cârimbo
RG:

CPF/I\,!F
CNPJÀ4F da empresa

e do CPF no

í,1/í-'[
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA

MTCROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123 12006.\

Eu, ponador (a) da CaÍteira de tdentidade R. G. n'

CNPJ/N,IF

repÍesentante da empresa
no.

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP n"

____]2OZA, seja dado o tratffirerto difereaciado concedido a essas empresas com base nos digos 42 a 45

da Lei ComplementaÍ n". 123/2006.

Declaramos ainda, oue nõo existe uualouer imoe imento entre os orevistos nos incisos do § 4" tlo
artiso 3" di Lei Compler?rznlar Fe.lerul n". 123/2006

Como prova da referida condição, apresentarnos em docurnenlo arrrexo, CERTIDÃO emirifu pela Jula
Comercial pam conpruvaçiio da conüçiio de Micmcmprcsa oa em?rcsa de Pequeno Poíe naforna-

de 2020.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPFÀ4F
CNPJÂvÍF da empresa

W:;-
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ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAÇAO DANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE TIABIIITAç ÀO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão no. __J2020, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

<ld
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N', 

-/2020PREGÂO PRESENCIAL SRP N", /2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". I2O2O

YALIDADE: 12 (doze) meses contsdos e pârtir dâ deta dê suâ publicaçâo no Diário oíicial do
Estrdo do Mârânhâo.

Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Situada Pça Bernardo Coelho de Almeida 862-
Centro - São Bemardo-M4 inscrito no CNPJ sob o n'. 06.'125 389/0001-88, representado neste ato pelos
gestoÍes: responúvel RESOL\fE, registrar os preços da empÍesa

inscrita no CNPJ sotr o n' com sede na

CEP: , cidade representada pelo

preços, de acordo com..h.,ir..Ê1";"1'il'lT':ffi1'ff::ilil-T,:xffi::,t::?rtt"x"r|;f,"xl;
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às

norÍrês constanles da Lei n'. 8.666/93, Lei n' 10.520/2002, Lei Complementar n". 123/2006 e suas

alteÍações, e em conformidade com as disposiçôes a seguir:

1. DO ORJETo

l.l - A presente licitação tem pôr objeto o Rqliíro de Preços para futura e eventual fomecimento
de Fornur.lados, mistura para a Merenda Escolar, para êtendeÍ as Secretarias do Município de

São Bernardo - MA, conforme condições e especificações constantes nesta At4 no Edital e seus anexos.

L I.I - Este instÍumento não obriga aos ÓnCÃOS,E}IIDADES a fiÍmarem contrataçôes nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especiÍicas para aquisição do(s), obedecidas a

legislação peÍtinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fomecimento. em
igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administragão inclusive autarquias federais, estâduâis ou municipais de órgãos públicos,
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa

consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não paniciparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da
Ata de Registro de Preços, deverão manilestar sqr interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que

este indique os possiveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.

2.3 - Caber| ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em AtÀ desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

r
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2.4 - As aquisições ou mntÍatações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços

3. DA GERÊNCIÁ DÁ PRESENTE ATA DE REGIS

TRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

1.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jomal
OÍicial do Estado/N.{A.

3.3 - Â SECRETANA/ÓRGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços sâo:

Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras InfraestrutuÍa Urbana e Rural; Secretaria Municipal
de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educaçâo; Secretaria
Municipal de Administraçâo; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e

Planejamento; Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura, Esportes e

Lazer

4. DO C0N7-RÁT0

4.1 O preço a quantidade e a especificação dos serviçoyprodutos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

QTDE DESCRIÇÃO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
LTNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DÁ ENTREGÁ

5.1 Os itens Íegistrados deverão ser executados confoÍne termo de referencia do Edital de Forma

fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo m.ixiÍno paÍa eotÍega seÍá dáriro confornre solieitação e pedido efetuado pelo depanaraento

de compras da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

6. DÁS ORRIGAÇÕES DA CONTRÁTADA

6. I - ExecutaÍ o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo mm
as especificações do edital respoosabilizando-se por eventuais pr€iu2os deconentes do descumprimeúo
das condições estabelecidas.

6.2 - PÍestaÍ os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se

obrigam a âtender pÍontament€, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - PÍomover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natuÍeza,

6.4 A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecu@o dos s€rviços objeto

I
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deste edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condi@es aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outrasjulgadas necessárias para o recebimento de mrrespondência;

6.6 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

ó.8 - Indenizar terceiros e^/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalizaçâo de sua
parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotaÍ todas as

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições
legais vigentes;

ó.9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou
$pressões que se fizerem neçesúrias, até o limite de 23o/o (t4fie e cinco por ce o) do valor inicial
atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as

partes;

6.10 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.1I - O atraso nâ execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da pres€nte Atâ.

7. DAS OBNGAÇôES DA CONTRATANTE

7.1 Convocar a licitante vencedora para a rairada da Ordem de Fomecimento dos itens regi§rados;

7.2 - ForneceÍ à empresa a s€Í contratada todas as infonnações e esclarecimentos que venham a ser
solicitsdos relstivamente ao objeto deste Edital;

7.3 Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital,

?.4 - Notificâr por escrito, à empresa contratadq toda e qualquer inegularidade constatada durante o
Íecebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária;

7.6 - Não haverii; sob hipótese alguma, pagamento antecipado,

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

8. DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela
Secretaria responsável;

8.2 - O Contratado/fiornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item
fomecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua propos{a de preço.
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8.3 - Caso mnstatado alguma irregularidade nas notas fiscaiVfaturas, estas serão devolüdas ao
fornecedol para as necessárias côrreÇões, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscaivfatuÍas.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco,
bem como, os que forem negociados com terceiros por intermódio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas banciárias decorrentes de transferência de valores para outÍas praças serão de
responsabilidades do Contatado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a
revisão no caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do peÍcentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que solierem reüsão não poderão ultrapassar os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constânte da proposta e

aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registÍado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fornecedoÍ, mediarfe correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisâo desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à media daqueles apurados pela Prefeitura.

10. DO CANCEI}IMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A preseote Atâ de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situações,

a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigações constartes no Edital e nessa Ata de Registro de

Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorÍente deste

Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a )OI, X\aII e XVIII do art . 78 daLei 8.666193,

e) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente destê

registlo;

d) os preços registrados se âpÍesentarem supeÍiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da clâusula sexta ou setima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrâdo, o lornecedor será infomndo por correspondência" a
qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

8.4 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOPJCONTRATADO das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fomecimento.
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10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do fomecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jornal Oficial do Estado/1\rA, mnsideraldo-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.

10.4 - A solicitação do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
Prefeitur4 facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o canc€lamento do preço registrado. cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas
ao fomecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta AtA a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e./ou sustar o pagamento das faturas, ate que o Fomecedor cumpra
integralmente a condição contrâtual infringida.

l0 7 A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses

a) Por decurso de prazo de validade.

I l. t - Os pÍeços apr€sntados na pÍopostâ devsm inctut todos os custos e despesas, tais como: crrstos
diretos e indtetos, tÍibutos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, tÍabalhistas,
seguÍos, ftetes, lucro e outros nec€súrios ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de
Preços.

12. DAS PENÁLIDADES

l2.l - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à

contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota
de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 027o (dois por cento);

b) a panir do 6' (sexto) até o limite do 10" (decimo) di4 multa de 04/o (quatro por cento)
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11' (decimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no aÍ. 87, L Itr e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total
ou parcial do objeto adjudicado, o Municipio de São Bemardo, através da Secretaria Municipal de
Administração podeÍâ gaÍantida a pÍévia e ampla defes4 aplicar à Contratada multa de até l0Yo (.dez pr
cento) sobre o vâlor adjudicado,

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empeúo injustificadamente ou se rlão apresentaÍ
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12 3.1 Multa de até l0oá (dez por cento) sobre o valor adjudicado,

12.3.2. Suspensão temporfuia de paíicipar de licitações e impedimento de mntratar com o Município de
São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraSo hiblica Municipal

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entÍegar ou apresentar documentação falsa
exigida para o ceíame, ensejar o retardamento da execu$o de seu objeto, não mantiyer a proposta. falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou mmeter fraude fiscal, garantida
préüa e ampla defes4 ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos
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e, se for o caso, o Municipio de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fomecedores do Estado por igual período, sem prejuizo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que
fizer jus, acrescida de juros moratórios de loá (um por cento) ao mês. Caso a contratadâ não tenhâ
nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bemardo, serJhe-á concedido o prazo
de 05 (cinm) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo,
não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja
inscrita na divida ativa do Municipio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

t2.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Municipio de Sâo Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da iÍtimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Plane.iamento, o respectivo valor será
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes nâo
forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela
Procuradoria Geral do Municipio;

12,8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a mntaÍ da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse pÍazo encaminháJa
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. DOS ILICITOS PENAIS

l3.l - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serâo objeto de processo judicial da forma
l(êalmente previst4 sem prejuízo das demais comina@es aplicáveis.

14. DOS RECU &SOS ORÇAMENTÁRIOS

l4.l - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ala de Regstro de Preços, coÍerão
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a pÍesente At4
ás quais serão elencadas em momento oportuno:

15. DAS DISPOSIÇÕES FINATS

15.I - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições

I - Todas as alterações que se Íizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo a presente Ala de Registro de Preços.

lI - Vinculam-se a esta Ata paÍa fins de analise tecnica, jurídica e decisâo superior o Edital de Pregão no.

_/2020 e s€us anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou utilizar o contralo deconente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura

16. DO FORO

16.l - As paÍes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente mntrato, inclusive os casos omissos,
que não puderem ser resolvidos pela via administrativ4 renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

I
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16.2 e por estarem de acordo, as paÍes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. ó0 da
Lei 8.666/93.

São Bemardo-MA, _ de _ de 2020

MLTNICiPIO DE SÃO BERNARDO

Secretários Municipais:

EMPRESA

Socio/Propriaário

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMTIN}IA§ :

CPF:

CPF

6
.l
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CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITI'RA MT,IN]ICIPAL DE SÀO
BERNARDO E A EMPRESA:

{

CONTRATO N'
PREGÃO PRESENCTAL COM REGISTRO DE PREÇO
----.-.- CPL/PMSBAIÍA

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a
PREFEIT\JRA MUNICIPÁL DE SÃO BERNARDO,4\,1À pessoa jurídica de direito público intemo,
inscrita no CNPJ sob o n' 06.125.389/0001-88, situada à Pça Bemardo Coelho de Almeida 863, - Centro,
nesta cidade São Bemardo, Estado do Maraúão, neste ato representada -------------
Residente e domiciliado na cidade doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e de ortro lado a firma: --------------------- localízadz nz ----
portadoÍ da RG NR ------------, e CPF: --------------, residente e domiciliado na cidade de ---

doravante denominada simplesmente CONTRATADA e perante as teslemunhas abaixo
nomeadas, Íirmam o presente Contrato, que se regará pela Lei n' 8.666/93, e suas allerações, a legislação
que rege a especie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
I . DO OBJETO DO CONTRATO
l. I - O presente mnE-do tun por base legal, o pregão presencial mm rqistro de preço n" 021/2020. Oúiga-* a

CONTRATADA a fomecer à CONTRATANTE, os formulados, misnra para dendimeflto da Seo'etada --

- 

do Município de São BemâÍdcr'MÂ objeto do PREGÃo n' 0212020. do qual a C0NTRATADA foi
vencedorÀ para cortrato ôlÍarte o exercício de 

-, 

s6lformg anexo I de acordo as condições
apresentadas em sua propost4 os quais So paÍtes integrantes deste instrumento.
2- Os md€Íiais s€Íâo errregues de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, e de acordo com a necessidade

verificada-
3 - DA VIGÊNCL{
3.1 - Deverá ser executado nas condições constantes do ANEXO I do edia! do Pregão n'021/2020. O
pÍesente contÍato vigorará da data da assinatura até ----l-------l-----, podendo ser prorrogado de

acordo com a Legislação vigente.
4 - DO PREÇO

4.1 - 0 valor deste contrato e de RS: "---------- G- ----------),
de acordo com a proposta de preço anexa no processo.

4.2 - O prccp retro reíerido é final, não se admitindo qualquer acrescimo, estando incluidas no mesmo

todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conform€ previsto
no edital.

4,3 . DOS RECUR§O§ ORÇAMENTARIOS:
As despesas decorrentes da contrataÉo da presente licitação correrão por conta s recuÍsos destinados a

Secretaria de Administração do orçamento paÍa o exercício de -.--*--.

í DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÂO
5.1 - O presente contrato terá úgência até -------l--------l------, contado a partir da assinatura
contratual.

,í

inscrita no CNPJ: -*----.-*------, neste ato representada pelo SÍ.
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O contÍato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei no 8.66ó193, mediante as devidas
justiÍicativas. O conlralo poderá ser aditivado em ate 60 meses, por s€ tÍatâÍ de um serviço continuado.
6 . DAS CONDIÇOES E DA FORMA DE PAGA}íENTO
I - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados atraves de depósito bancários, com prazos de
ate dez dias da data de enÍega da nota fiscal de realização de compra.
2 - As faturas, que apresentarem incorreçôes serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorreú em
igual p.eriodo acima.
6.4 - A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida
através da rede bancária ou cam tercêiros, permitindo-se, tâo somente, cobranças em carteira simples, ou
seja, diretamente para CONTRATANTE
7. DA TRANSTERENCIA DO CONTRATO
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferiÍ o presente contrato a terc€iros. no todo ou em pârte, sem o
expresso conseúimeÍto da coÍtÍatafte, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.
E . DAS R,ESPIONSABILIDADES
8.1 - A CONTRATADA é responúvel diretâ e exclusivamente pelo fomecimento do objeto deste

contÍato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuizos que, na

execução dele, venh4 direta ou indiretamente, a pÍovocar ou causar para a CONTRATANTE ou para
terceiros.
8.2 - A CONTRATADA é resporsível tambem pela qulidade dos serviços prestados, rúo se admitindo,
em nenhuma hipótese, I al€sção de que terceiros quaisquer, venham interferir na execução dos mesmos.

9 - DAS PENALIDADES
9.1 - O não cumprimento dos serviços ora contÍatados nos pÍazos determinados pela CONTRATANTE,
importaÍá na aplicação à CONTRATADA. de multa diária na ordem de meio por cento sobre o valor do
contrato.
9.2 - A CONTRATADÀ igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso de a mesma
descumprir qualquer outra obrigaçâo a ela imposla Ílo presente ajuste.
9.3 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não teÍá caÍáter
mmpensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acanetar, nem impedem a declaração de

rescisão do pacto em apreço.
9.4 - A inexecução total do contralo importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e

coÍúratar com qualquer enle da administração direta ou indiret4 conforme previsto no edital, contados da
aplicação de tal medida punitiv4 bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, sntes da imposição das penalidades elencadas nos sub-
itens precedentes.
9.ó - Os valores peÍtinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA
tiver direito ou mbrados judicialmente.
9 7 - Requisitado o prodúo da empresa vencedorÀ não entregando esta no prazo preüsto, a cÍiterio da

administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo lugar, sem

prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.
10 - DA FISCALIZAÇAO A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. --------
----, na condigão de representante da Secretaria da AdministraÉo, sendo esse da Prefeitur4 a execução

dos serviços será de acordo com o contralo, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando

comprovada a fiel e coÍÍ€ta pÍ€staçâo dos sewiços paa fins de pagemeÍÉo.
ll - DA PUBLICAÇAO A CONTRATÁNTE fani publicar o eKúato do presente Contrato, à5 suas

expensas, no pÍazo de 20 (vinte) dias corridos contado da data de assinatura.
II - DA Rf,SCISAO
ll.l - A inexecução total ou parcial deste conbato, alem de ocasionar a aplicação das penalidades

anteriormente enunciadas, ensejará tambem a sua rescisão, desde que oconam quaisquer dos motivos
enumeÍados no art. 78 da lei federal n" 8.ó66193 e suas alterações.
I 1.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal n"
8.666/93 e suas alterações.
I1.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei
federal no 8.66613 e suas altera@es, a CONTRATADA sujeitar-se-4 aind4 ao pagamento de multa
equivalente a dez por cento do valor do contrato.
I12 - DAS DISPOSIÇOES GERAIS

í\--^--
/TI
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t2.t - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRÀTANTE
ou a teÍc€iros, por si ou seus suc€ssores e repÍesentantes nos serviços contratados, isentando esta última
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em deconência do mesmo.
12.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal n" 8.666/93 e suas alterações, que
regulamenta as licitações e conÍatações promovidas pela administração pública.
12.3 - A contÍatante manteÍâ durante â execução do pÍesente Contrato, em compatibilidade com as

obrigaçôes assumidas, as condições de habiiitaçâo e qualiticação exigidas na Licitaçao de acordo com o
inciso XIII do rrt 55 da Lei 86ó6/93.
124 - A execução do contÍato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor(a) da Secraaria Municipal de
educação de acordo com o ârt. 67, daLei 8666193.
13. DA TOLERANCIA
l3.l - Se qualquer das paíes conlratantes, em beneficio da outr4 permitir, mesmo por omissões, a

inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contralo, tal fato não podeÍá
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetaÍ ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
14 . DA !'INCULAÇÃO
O presente contrato vincula-se ao edital de Pregío N.o02l/2020e à proposta da CONTRATADA.
l5 - DO FORO
15.l - Elegem as partes Conúatantes o Foro da Comarca de São Bernardo, para dirimt todas e quaisquer
controvérsias oriundss deste contrato, renunciando expresssmente a qualquer outro, por msis privilegiado
que seja. E por assim estarem justas e ContÍatadas, as partes, por seus representantes legais. assinam o
presente contÍalo em Íês vias de igual teor e form4 perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo
pÍesentes.

São Bernardo/It{À --------l ------l -----

Contratante Contratada

testemunhas

2I

VISIO: ffii-.


